જનસંપક અધીકાર

ારા

ે , અમદાવાદ શહર
પોલીસ કિમશનર ીની કચર
ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૩૩૩૩
કં ોલ મ ટલીફોન નંબર ૨૫૬૩૦૧૦૦,૨૫૬૩૦૨૦૦, ૨૫૬૩૦૪૦૦

ફ સઃ ૨૫૬૩૦૬૦૦

તા.૨૪/૦૩/૨૦૧૬

ુ વાર

અમદાવાદ શહર પોલીસ સમાચાર
નશાબંધી તથા

ુ ગારધારા હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૩/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે નશાબંધી ધારા હઠળ ૩૬ કસ કર ૩૫ ય તઓને ઝડપી ૩૮૫ લીટર
દશી દા , ૩૨૧ બોટલ
કર હતી. તેમજ
સાધનો કબ

લીશ દા , ૨૮૮ બયરટ ન, ૦૧ મોટર સાયકલ, ૦૧ ર

ા અને ૦૧ કાર કબ

ુ ગારધાર હઠળ ૦૧ કસ કર , ૦૧ ય તને ઝડપી રોકડ િપયા ૯૧૦/- અને

ુ ગારનાં

કયા હતા.

તકદાર ના પગલાં હઠળ ઝડપાયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૪/૧૬

શહર પોલીસે ગઈકાલે તકદાર ના પગલાં હઠળ સી.આર.પી.સી.૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦,૧૫૧
૧૪૧ ય તઓની અટકાયત કર હતી તેમજ

ોહ .૯૩

ુલ
ુ
જબ

ુ
જબ
૧૬ ય તઓની અને પાસા હઠળ ૦૨

ય તઓની અટકાયત કર હતી.
અપહરણઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૫/૧૬

સોલા હાઇકોટ : અ પતાબહન

કુ શભાઇ પટલ (ઉ.વ.૧૭) (રહ.ગાય ીપાક ભવનાથ સોસાયટ ,

ચાંદલોડ યા) ને તા.૨૧/૩/૧૬ નાં કલાક ૧૨/૧૫ વા યાના
ુ
વા ભાઇ
પટલ શાયોના

ુ
માર
ઘર ન ક રહતો આરોપી કરણ

ુ લ ન કથી લ ન કરવાની લાલચ આપી, લલચાવી ફોસલાવી

કરવાના ઇરાદ ભગાડ લઇ ગયો છે . આ

ગેની ફર યાદ અ પતાબહનનાં િપતા

તા.૨૩/૩/૧૬ નારોજ સોલા હાઇકોટ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી છે . આ

રકમ

ુ
કશભાઇ
પટલે

ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ી

એચ.ક. ીમાળ ચલાવે છે .
ુ :
ે
વજલ
ર
પાછળ,

દ યાંશીબહન ગોપાલદાસ વૈ ણવ (ઉ.વ.૨૬) (રહ.શ તીનગર સોસાયટ , સીમલા હોટલની

ુ તાનગર , વાસણા) ને તા.૧૩/૩/૧૬ નાં કલાક ૩/૩૦ થી ૪/૧૫ વા યા દર યાન ઘર ન ક

રહતો આરોપી લ લો ઉફ લવ બાલ ુ ુ ંદ ગો વામી વાસણા
પાકથી, લલચાવી ફોસલાવી

રકમ કરવાના ઇરાદ ભગાડ

ુ તાનગર શાંતાબાગ રોડ, રવર સાઇટ
લઇ ગયો છે . આ

ગેની ફર યાદ

ુ પોલીસ ટશન ખાતે નોધાવી
દ યાંશીબહનનાં ભાઇ નરશભાઇ વૈ ણવે તા.૨૩/૩/૧૬ નારોજ વેજલ ર
છે . આ

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી આર.ક.ઝાલા ચલાવે છે .
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ે
િવ ાસઘાત અને છતરપ
ડ :ુ ભાઇ
ર

વટવા :

સમાચાર યાદ નં.૫૪૬/૧૬

ુ
રજભાન
અ વાલ (રહ.સનરાઇઝ પાક, હમાલયા મોલની સામેની ગલીમાં) એ

તા.૨૩/૩/૧૬ નારોજ વટવા પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ નોધાવી છે ક દોઢ વષ પહલાથી આજ દન
ુ
ધીનાં
સમયગાળા દર યાન આરોપી દપક અ વાલ (રહ.વી.આર.પોલી બ

ા.લી.કંપની પીપળજ રોડ,

ુ લ ૫૦,૦૦૦ મીટર કમત િપયા ૮,૦૦,૦૦૦/- નો

વટવા) નાએ

રુ ભાઇનો કાપડનો માલ

માટ લઇ જઇ,

ોસેસ દર યાન બગાડ નાંખી, અગાઉ દોઢ લાખ પીયા મેળવી લીધા બાદ,

૧૫,૦૦૦ મીટર માલ પોતાની પાસે રોક રાખી, બી
આપી

એક લાખ

રુ ભાઇ સાથે િવ ાસઘાત અને છે તરપ ડ કર છે . આ

ોસેસ

રુ ભાઇનો

િપયાની માંગણી કર , ધાક-ધમક
ુ
નાની
તપાસ પો.સ.ઇ. ક.એસ.પટલ

ચલાવે છે .
રોકડ

ુ
ે ખચી
કલ
થલી

ટ
ં વી લઈ ગયાઃ-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૭/૧૬

કા ુ રુ : મીઠાલાલ નેમીચંદ બોહરા (રહ, ષીકા એપાટમે ટ,

ુ તા

લેટ ની બા ુ માં, શાહ બાગ) એ

કા ુ રુ પોલીસ ટશન ખાતે ફર યાદ ન ધાવી છે ક તા.૨૩/૩/૧૬ સવારના ૧૧/૩૦ વા યાના
યો

ુષ

ુ
કલ
થેલી ખચી

ટં વી

બી.બી.સી.માકટ, બક ઓફ બરોડાનાં ગેટ ન કથી પસાર થઇ ર ા હતા દર યાન એક અ
મીઠાલાલે બગલમાં દબાવેલ થેલી,
નાસી ગયો છે . આ

માં રોકડ િપયા ૫૩,૦૦૦/- હતા,

રોકડ

ુ
માર

ુ
નાની
તપાસ પો.ઇ. ી એમ.ડ .ઉપા યાય ચલાવે છે.

આ મહ યા :-

સમાચાર યાદ નં.૫૪૮/૧૬

ઘાટલોડ યા : ૃણાલ કશોરભાઇ વછે ટ ા (ઉ.વ.૧૯) (રહ, ભાિવન સોસાયટ , ક.ક.નગર ચારર તા પાસે,
ુ
પીટર
સોસાયટ સામે, ઘાટલોડ યા) એ કોઇ અગ ય કારણસર તા.૨૩/૩/૧૬ સવારના ૯/૦૦
વા યાના

ુ
માર
પોતાના મકાનની ઉપરના માળની ઓરડ માં, લાકડાની વળ

ગળે ફાંસો ખાઈ આ મહ યા કર લીધી છે . આ

સાથે

ુ પ ો બાંધી,

ગે ઘાટલોડ યા પોલીસે અક માત મોત ન ધી, આ

ગેની

તપાસ મ.સ.ઇ. ી કમલેશભાઇ કાળાભાઇ ચલાવે છે .

નાયબ પોલીસ કિમશનર,
કં ોલ મ, અ’વાદ શહર .
પોલીસ કિમશનર વતી.
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